
 
 

 
 

 SORØ TENNISFORENING 

 Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2018 
kl. 18.00-21.00 i klubhuset 

 

DAGSORDEN  

Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Søren 
Nielsen, Lars Nielsen, Ronald Westerburger 
Susan Petersen, Lis Gunde, Henrik Leschly. 

Afbud fra; 
 

1. Godkendelse af referat af sidste møde 
 
 
 

Gennemgang og godkendelse af seneste referat. 
Godkendt. ToDo overført 

2. Formandens sager: 
 
 
 

● Vintertennis Slagelse/samarbejde om 
træning 
175,- for medlem. 120,- pr banetime. 
Ingen turneringer i år, så meget mere 
plads i hallen. 
Der bliver arrangeret træning. 
Vi kan lave arrangementer for klubben i 
løbet af vinteren. 
Kan vi arrangere noget træning i Slagelse? 
 

● Finaledag klubmesterskaber, hvem gør 
hvad? 
Jørgen: Morgenbord + frokost. 
Lars: Henning: købe øl, vand + vin.  
 
 

● Vintertræning i Sorø hallerne med Richard 
samt Skumtennis træning? 
 
Onsdag arrangeres træning for juniorer fra 
15:30 – 18.00 med træner. 
Søndag for voksne med frivillig socialt 
samvær med tovholder.  
Ingen fredags aktiviteter 
 

3. Kassererens sager: 
 

● Økonomi Status 
25.000 til boldmaskine 
Ingen status. Vi har penge da boldmaskine 
er betalt 



4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager: ● Sponsordag med Nygaards busser 26.08. 
status 
Aflyst 

5. Seniorudvalgsformandens sager; 
 

 
● Evaluering af træning Seniorer !! 

Lidt sprogproblemer. Specielt juniorer 
Afbud: For sent afbud. Der bliver fulgt op. 
DTF kan måske skaffe afløser med det er 
vores ansvar. 

● Vintertræning 
Sorø Hal 2: 
Mandag 21,00-22,30 
Onsdag 15,00-18,00 
Søndag 8,00-12,00 samt 16,00-18,00 (hvis 
vi kan bruge timerne mellem kl. 12 og kl. 
16 ville de også være en mulighed) 
 
Pedersborg hallen 
Søndag kl. 8,00-12,00 
 
Sorø Hal 3A (skumtennis) 
Fredag kl. 19,00-22,00 
Fordeling og træning skal behandles 

6. Juniorudvalgsformandens sager; ● Juniortræning Status. Ekstra træner. 
Isabella er hjælpetræner. Susan 
afløser når hun ikke kan. 
 
Svært af samle juniorholdet. 

7. Baneformandens sager 
 

● Pudehjørne i klubhuset? 
Det beholdes indtil videre. 

● Læhegnet. (Susan forslag) 
Forslag fra Lars M .Petersen til plan for 
pasning af læhegn:   
Læhegnet afskæres  fra nu af (efter 
afskæring i 2 meters højde i efteråret 
2017) ved overkanten at 
metalhegnet  hvert andet år ( i ca. 2,5 
m højde) - dette kan formodentlig 
klares maskinelt af Gangergaardens 
Maskinstation, og der kan sættes et 
beløb af til det i budgettet . Næste 
gang i efterår 2019. Der vil nok være 
behov for et par personer til at samle 
grene/affald. Læhegnet vil sikkert 
kunne klare beskæring 2 - 3 gange. 
Derefter skal det vurderes om der skal 
plantes nyt læhegn. 
- Go plan. Ca. 5.000 skal afsættes I 
2019 og derefter hvert andet år 
 
Skal Hallen stå for det? (linda) Nej, 
men de kan klippe sider og fjerne 
affald.  
 



Vanding: Undersøger mulighed for en 3. 
sprinkler løsning m.v. 

8. Meddelelser/gensidig info ● Fælles oprydning på hjemmesiden.  
- Vi må fastsætte en dato – igen 

11.09. hjemmeside møde 
- Referater skal på hjemmesiden. 

 
9. Næste møde Dato og punkter til dagsordenen: 

● 24.10.2018 kl 18 hos Lars. Bjernede 
Parkvej 6. 

10. Eventuelt 
 
 

● Seer adgang til bestyrelsen vedr. 
bestillinger på hjemmesiden (Susan) 
Er gjort 

● Evaluering slaraffenland 
● Omkring kommunikation/markedsføring 
● Bolde i boldmaskinen 
● Samtykke til at dele navne/tlf/email på GF. 
● Søren ønsker ikke genvalg, men vil gerne 

deltage i en ’blød overgang’ og indhente 
tilbud på det der skal laves. 

● Holdkaptajn nøgler til skuret? En god ting. 
Søren er nøgleansvarlilg 

● Introduktion til holdkaptajner inden 
sæsonstart. Indført i Årshjul 

11. Datoer/Kalender  24.08. Frivilligfest kl 18.00 
8.-9.09 Finaleweekend (FB)kl9.  Kampstart kl 10. 
15.09. Tennisfest (FB) 

12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår og 
hvordan kommunikeres det. 
 

Henrik:  
Færdiggør GDPR: EXCEL skema og skriv til 
hjemmesiden.  
Opret fælles Dropbox 
Lav doodle vedr. søndage. 
 
Lis: 
Prøver at finde et 60+ koncept til Foråret 
 
Ronald: 
Møde med Ringsted om system. Klubmodul i 
september. (Ronald, Linda og Henrik) 
Adgang til Hjemmeside: Jørgen, Søren 
Opdatere Jørgens email til privat 
Overslag over økonomisk status til næste møde. 
Antal medlemmer. Rundsende tal. 
Referater på hjemmesiden. 
 
 
Jørgen: (Se vedr Finaledag) 
Undersøger om vi kan arrangere events for Sorø 
Medlemmer. En gang om måneden f.eks. 
Tal med Richard om han kan træne onsdage 
indendørs. 2,5 time. 15:00 – 18:00 



Aftale dato for evaluering af træning med Richard 
 
Lars: (Se vedr Finaledag) 
Undersøger Søndage 16-18 
 
Susan: Undersøger tilskud fra kommune til 
sommerkamp 
 
Søren: Snakke med baneansvarlig om Læhegns 
beskæring 
 

 
Leschly 21/08/18 

 
 
 


